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NIEUWSBRIEF  Kurzweil SWV  Delflanden nr. 1  

Aan: Docenten, medewerkers, zorgcoördinatoren en contactpersonen Kurzweil 
 

Van: Marit Dijkshoorn, Gedragswetenschapper SWV Delflanden 
 

Ben de Boer, Projectleider Kurzweil SWV Delflanden 

 
 
Nieuwsbrief december 2021 
Met deze nieuwsbrief willen we regelmatig een info maken voor collega’s. 
De bedoeling is dat iedereen op de hoogte wordt gebracht over wat er allemaal speelt op 
het gebied van de implementatie van Kurzweil binnen het SWV en dyslexie. Hierbij het 
eerste exemplaar. Ook kunnen ervaringen en overige informatie worden gedeeld. 
 
Heb je zelf tekst voor deze nieuwsbrief; mail dit dan naar: b.deboer@swvdedelta.nl  
onder vermelding van nieuwsbrief Kurzweil. 
 
De Digitheek 
De link voor de Digitheek is: https://digitheek.dedelta.net/ 
Elke locatie heeft hiervoor een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. 
De Digitheek bestaat uit drie delen: 

• Documenten. 

• Inhoudsopgave boeken / Kes bestanden 

• De boeken KES bestanden verdeeld over Praktijkonderwijs, vmbo/mavo en 
havo/vwo 

Als je de linker kolom (boeken) opent, zie je deze onderverdeling. 
Momenteel staan er 295 boeken ofwel bestanden in de Digitheek. Vanaf september 
2021 zijn er 98 boeken bijgekomen. Heb je boeken deel deze dan met alle scholen van 
het SWV. Neem hiervoor contact op met Ben de Boer. Hoe meer we delen, hoe groter 
wordt De Digitheek. 
 
Stemmen Kurzweil 
Als je andere of extra stemmen wil downloaden voor Kurzweil Windows, kan dat via 
deze link: http://download.lexima.nl/Software/Kurzweil/ 
 
Brede Inzet Kurzweil 
Uiteraard kan en mag Kurzweil ook breder ingezet worden dan alleen voor leerlingen 
met Dyslexie. Hier wordt op 3 februari 2022, 15.00 uur ook een training voor 
georganiseerd. Begin januari ontvang je de uitnodiging,  
Het is een korte training van iets meer dan een uur. Belangrijk is wel dat de deelnemers 
al voorkennis hebben over Kurzweil. Tijdens deze online training ‘Brede inzet met 
Kurzweil’ wordt vooral ingegaan op de mogelijkheden van het programma die bij uitstek 
geschikt zijn voor de leerlingen die geen dyslexie hebben, maar bijvoorbeeld ASS, 
AD(H)D, HB, NT2 etc. 

mailto:b.deboer@swvdedelta.nl
https://digitheek.dedelta.net/
http://download.lexima.nl/Software/Kurzweil/
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Woots 
Zomaar even een berichtje voor als je Woots gebruikt op de school:  
Web2Speech werkt nu met Woots! 
 
Korte instructie kaartjes of handleidingen Kurzweil Windows, Online en 
Web2Speech 
In de Digitheek staan drie bestanden met korte instructie voor de leerlingen van Kurzweil 
Windows, Kurzweil online en Web2Speech. Het staat in Word, dus je kan ook knippen 
en plakken, als je het wil wijzigen. Je kan van elke bladzijde (geplastificeerde) instructie 
kaartjes maken. Dit is dan de handleiding voor de leerlingen. Kort en duidelijk. Als de 
leerlingen dit weten of bij de hand hebben, kunnen ze met de deze programma’s werken 
(Digitheek->documenten SWV->Trainingen->korte instructie leerlingen ….).  
 
Drive koppelen bij eerste gebruik Kurzweil online 
Het is namelijk zo dat er een optie aangevinkt moet worden bij het maken van verbinding 
met de Drive. Wij merken in de praktijk erg vaak dat dit vinkje vergeten wordt en men 
dus niet meer met de Drive kan werken. Op De Digitheek staat een hierover een 
handleiding (Digitheek->documenten SWV->installatie->Drive koppelen bij eerste 
gebruik Kurzweil). 
 
Instructie filmpjes Kurzweil 
Er zijn filmpjes over Kurzweil te vinden in de Lexima leeromgeving en op YouTube. In de 
Digitheek, onder "trainingen", vind je hoe je in de Lexima leeromgeving kan komen, om 
instructie films over Kurzweil te zien. (Digitheek->documenten SWV->Trainingen-> 
instructiefilms Kurzweil).  
Deze instructie films kun je bekijken: 

• Instructie film Kurzweil (1.06 minuten) 

• Lezen met Kurzweil (3.06 minuten) 

• Schrijven met Kurzweil (3.42 minuten) 

• Studeren met Kurzweil (3.24 minuten) 

• Installatie weblicentie Kurzweil versie 16 voor thuisgebruik (6.54 minuten) 

• Online toepassingen Kurzweil: Webapp en Web2Speech (9.22 minuten) 

• Google Drive delen (8.51 minuten) 
Je kan dit delen met leerlingen en (nieuwe) collega's. Ook kan je dit materiaal gebruiken 
voor informatie avonden ouders/leerlingen of studiedagen docenten. Op YouTube staat 
ook de instructiefilm om de thuisversie 16 Kurzweil Windows te installeren.  
YouTube link installatiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=KhSGFZ9_d0E 
Ook handig om deze link naar ouders te sturen, als zij zelf de thuisversie van Kurzweil 
gaan installeren.  
Op het YouTube kanaal van Lexima staan nog meer filmpjes over Kurzweil en dyslexie. 
Tips:  

• “Maak kennis met Kurzweil voor PC, IPhone en IPad” 

• “Dyslexie daagt uit” 

• “Leerlingen met dyslexie vertellen. Brief aan mijn leraar”. 
 
Handboek Kurzweil 
Op De Digitheek, onder documenten, staat ook een voorbeeld / concept handboek 
Kurzweil. Deze is aan te passen of te gebruiken. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KhSGFZ9_d0E
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QuickScan 
In de maand november is de QuickScan, een vragenlijst over Kurzweil, uitgezet onder de 
scholen van het SWV. De respons was 100 %. Bedankt voor het invullen van de 
QuickScan Kurzweil. Naar aanleiding van de analyse op deze QuickScan hierbij een 
samenvatting van de resultaten en daarop aansluitend adviezen aan de scholen van 
Delflanden: 
  
Wat gaat er goed? 
-Bijna alle scholen werken met Kurzweil. Twee scholen zitten nog in de opstartfase. 
-De meeste scholen werken met de online toepassingen van Kurzweil 
(https://kurzweil.lexipoort.nl en Web2Speech) 
-Veel scholen merken de positieve effecten van Kurzweil op hun leerlingen. Zo zien 
scholen dat bij meer dan de helft van de leerlingen een verbeteringen ontstaan in de 
leerprestaties, zelfstandigheid en voornamelijk motivatie.  
 

 
 
-De scholen beoordelen de communicatie vanuit de stuurgroep gemiddeld met een 7.8! 
 
Handige tips:  
-Een aantal scholen geeft aan nog geen afspraken omtrent Kurzweil te hebben 
vastgelegd. Controleer of deze afspraken staan genoemd in het dyslexieprotocol van de 
school.  
-Op de meeste scholen is er geen werkgroep voor Kurzweil en is er maar één 
verantwoordelijke aanwezig. Het is wenselijk dat de kennis over Kurzweil breed 
uitgedragen wordt binnen de school. Een schaduwpersoon of een werkgroep kunnen 
handig zijn om de werkdruk te verlichten, maar ook zodra de verantwoordelijke wegvalt 
kan het werken met Kurzweil worden gecontinueerd.  
Advies: Ga kijken naar de mogelijkheden die er voor deze extra personen binnen een 
werkgroep op school.    
-Om de kennis binnen de school over Kurzweil zo breed mogelijk uit te rollen is 
noodzakelijk dat alle docenten op de hoogte is van het programma. Hiervoor organiseert 
het SWV diverse trainingen in een schooljaar. Kurzweil is niet alleen interessant voor de 
docenten die lesgeven in de talen, maar ook voor de zaakvakken.    
Advies: Sluit aan bij de volgende scholing over Kurzweil. Op 3 februari 2022 wordt er 
een lezing georganiseerd over de brede inzet van het programma.  
-Ouders kunnen worden ingezet om de leerlingen te stimuleren en enthousiasmeren met 
Kurzweil te werken.  

https://kurzweil.lexipoort.nl/
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Advies: Stimuleer het thuisgebruik van Kurzweil en informeer ouders naar de 
mogelijkheden van het programma.  
-Scholen kunnen meer evaluatiemomenten inplannen om de inzet van Kurzweil bij te 
sturen. Bij docenten kan dit cyclisch ter sprake komen in bijvoorbeeld een 
teamvergadering. Ook de inzet bij leerlingen kan regelmatiger worden geëvalueerd.  
 
De stuurgroep en Lexima zijn bezig met het opstellen van een vragenlijst voor leerlingen. 
Het is wenselijk voor het SWV om ook de gebruikerservaring van de leerling in kaart te 
brengen. Deze vragenlijst zal in het nieuwe kalenderjaar worden uitgezet richting de 
scholen. Wij vragen jullie om deze dan uit te zetten onder de leerlingen die bij jullie op 
school met Kurzweil werken. 
 
Als je het volledige QuickScan rapport wil lezen, stuur dan een mail naar Ben de Boer. 
 
Nieuwsbrief Lexima 
Op de website Nieuwsbrief - Lexima, voor beter lezen en leren van Lexima kun je je 
aanmelden voor de Nieuwsbrief Dyslexie, Leerlingenzorg en ICT. De Nieuwsbrief 
verschijnt 10 keer per jaar. 
 
Nieuwsbrief 
Indien collega’s van jouw school zich willen aanmelden voor deze Nieuwsbrief Kurzweil -
SWV, naam en e-mail doorsturen naar b.deboer@swvdedelta.nl onder vermelding van 
aanmelden nieuwsbrief Kurzweil. 
 
 
 
December 2021 
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